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onderwerp: informatie betreffende de Plas van Heenvliet

Geachte leden van de raad ,
Op 12 januari 2021 bent u schriftelijk geïnformeerd over de (laatste) stand van zaken
betreffende Plas van Heenvliet. In deze brief stond vermeld dat: ‘Zodra duidelijk is wanneer het
nieuwe contract ondertekend kan worden en de toepassingen van grond kunnen worden hervat,
zullen wij u hier over informeren. Hieromtrent delen wij u het volgende mee.
Gesprek gemeente en combinatie over nieuw contract en maatregelen TGG
Op 18 januari 2021 heeft wethouder Schoon gemachtigd door het college van burgemeester en
wethouders een gesprek gehad met een vertegenwoordiging van de combinatie Plas van
Heenvliet. Op de agenda van dit overleg stond onder andere de (nieuwe) overeenkomst en het
startmoment van de werkzaamheden aan de plas.
Van de zijde van de gemeente is nogmaals gestipuleerd dat voor de gemeente Brielle de
volksgezondheid nu en voor de toekomst zeer belangrijk wordt geacht. Vandaar dat de gemeente
Brielle de uitkomsten en de conclusies van het rapport van het RIVM onderschrijft. Een
belangrijke conclusie is dat de leeflaag op de aangebrachte TGG moet worden aangebracht, dat
deze leeflaag minimaal 0,50m moet bedragen en dat de dikte van de leeflaag moet worden
gemonitord.
Deze zaken zijn in het overleg met de combinatie besproken. De leeflaag wordt aangebracht en
van de zijde van de combinatie wordt voorgesteld dat deze leeflaag in ieder geval 1.00m zal
bedragen. Van de zijde van de gemeente is aangedrongen op een duidelijke tekening met
dwarsprofielen om te beoordelen of het aanbrengen van 1,00m leeflaag op de TGG negatieve
landschappelijke effecten heeft. De combinatie maakt deze tekening(en), waarna het college
deze kan beoordelen. Verder wordt een voorstel van de combinatie afgewacht hoe zij de
monitoring van de leeflaag zien en wat de duur van de monitoring zal zijn. Wij hebben
aangegeven dat het monitoren in ieder geval tot twee jaren na de geplande opleverdatum (31
december 2022) moet plaatsvinden.
Hervatten werkzaamheden plas van Heenvliet
Het waterschap Hollandse Delta verleent eerdaags de vergunning aan de combinatie voor het
toepassen van bagger en grond in de plas. Na verlening van deze vergunning kunnen de
werkzaamheden van de combinatie in de plas weer worden opgepakt. De geplande datum van
start werkzaamheden is op of rond 15 februari 2021.
Als de combinatie start met de werkzaamheden zal dit betekenen dat met veel groot materieel
de reeds in depot liggende gronden zullen worden verwerkt op de locaties daar waar de TGG is
toegepast. Alvorens dit gaat plaatsvinden heeft het college van burgemeester en wethouders
reeds een oordeel geveld over de landschappelijke effecten van het verhogen van de leeflaag op
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de toegepaste TGG van 0,50m tot 1,00m. Indien de gemeente in week 3 de genoemde
tekeningen van de combinatie ontvangen, zal het college van burgemeester en wethouders in
week 4 hier een besluit over nemen en kan het werk aan en in de Plas van Heenvliet worden
hervat. De bewoners van de kern Zwartewaal worden hier natuurlijk tevens van in kennis
gesteld.
Een kopie van deze brief wordt tevens verzonden aan de Dorpsraad Zwartewaal en de
combinatie Plas van Heenvliet. Tevens zal een eventuele start van de werkzaamheden worden
gepubliceerd in het Briels Nieuwsland en op de website van de gemeente Brielle.
Heeft u vragen over of opmerkingen op deze brief? Neem dan contact op met
Roelf Knoop.
Met vriendelijke groet,

Nicolette van Waart

Gregor Rensen
Burgemeester

